
 

NYHETSBREV MAI 2013  
 

 

Hei igjen alle BBC'ere!  

 

 

Nå er mai måned over oss, måneden vi elsker – med masse ekstra fridager…………og i 

hvert fall et HÅP om at våren kommer snart... I skrivende stund er det 19 varme 

grader utenfor vinduet – og det skal vel vare helt til i morgen. Men vi bergensere er 

flinke til å nyte dagen når den er her! 

 

Rapport fra styret  
 

Når det gjelder medlemskort, så ble en del avhentet på klubben sist gang. De 

resterende blir sendt ut en av de nærmeste dagene.  

 

BBC vil ha egen stand på pop60 hvor vi vil selge Rynke Rock CD’en, profilere BBC og 

reklamere for medlemskap i BBC. 

 

Orientering om Rockheim helgen 31. august – 1. september 2013 og påmelding til 

denne weekenden er nå lagt ut på hjemmesiden, www.bergenbeatclub.no. Prisen er 

tur/retur med fly og to netter i dobbelt rom kr Kr. 2448,- pluss betalingsgebyr per 

person. 

NB! Kort frist, så her er det bare å handle med én gang og melde seg på turen og 

oppleve en fantastisk weekend i Trondheim. Det er et tilsvarende opplegg som ved 

reisen til Liverpool m.h.t. bestilling av billetter og hotellrom, altså link på 

hjemmesiden til reisebyrået som skal ordne det meste for oss. Husk å sette av 

denne weekenden!  

 

Styret har besluttet at 8 band skal representere BBC på Rockheim dette for at 

flest mulige musikere skal få være med og oppleve denne happeningen. Det blir da 4 

band fredag og 4 band lørdag. Styret har satt opp følgende kriterier for å spille på 

Rockheim: Bandene må holde et godt nivå, spille musikk i hovedsak fra perioden 50, 

60 tidlig 70 tallet, som er i henhold til klubbens vedtekter, samt ha bidratt jevnlig 

på klubbens arrangementer. 

 

Leif Inge har sjekket med de fleste av bandene som oppfyller kriteriene til å spille 

på Rockheim. Det har vist seg vanskelig å få med band da det av forskjellige årsaker 

ikke passer for mange av de forespurte bandene. Følgende band har bekreftet at de 

kan vær med:  

 



- uB60 

- Those Things 

- Shandy 

- Wild Horses 

- Echoes 

- Page One 

- 2nd Power Unit 

- Human Beings 
 

 

Hotellweekenden til Hardangerfjord hotell i Øystese: Her har vi nå reservert 

datoen 4. til 6. oktober. Pris på weekendpakke i dobbeltrom kr 1.995,- pr. pers. 

inkludert alle måltid fom middag fredag tom frokost søndag. Inngang til konsertar 

fredag og lørdag inkludert i prisen. Her ordner man selv med bestilling ved en 

mail/telefon til hotellet og minner om spesialpris for weekendpakke med BBC. Tre band 

spiller hver kveld….. 

 

I forbindelse med oppfordringen om å bistå styret med forskjellige 

arbeidsoppgaver i klubben, har vi fått et par napp. Men vi har plass til flere. Har du 

lyst og anledning til å være med og jobbe dugnad i et kjekt miljø, hører vi gjerne fra 

deg.!!  

 

 

Klubbkvelden på Nøsteboden 1. mai 2013  

 

Anmeldelse av bandene; Osmund : 

 

Denne gangen hadde vi den glede å presentere 3 forskjellige band med helt 

forskjellige profiler og musikksjangere for et rekordstort publikum. 

Første band ut var Larsen å di. Her ble nok de fleste tilhørerne positivt overrasket 

for dette låt virkelig bra. Det var helt tydelig at denne gjengen jobber veldig godt 

fortiden.  

I følge trommis Willy Larsen spiller bandet variert musikk fra 60 tallet med noen 

nyere slengere innimellom. Bandet åpnet med This is my life av Kim Larsen hvor 

Magnus og Kari gjorde en strålende vokal. Videre fikk vi høre låter av Beatles, Bob 

Dylan, The Monroes, Niel Sedaka osv. Magnus og Kari fungerte også glimrende 

sammen på Teach your children med Crosby/Nash/Stills/Young. Kari hadde også en 

flott vokal på Every little thing med Carlene Carter. Bandet låter nå mer tett og 

samspilt enn tidligere. Utenom Kari Halland, vokal og Magnus Monstad, vokal og gitar 

gjorde Leif Inge Olsen, gitar - Finn Erik Pedersen, bass og Willy Larsen trommer en 



solid jobb sammen med Øystein Kvinge på tangent – gitar og perkusjon. Gunnar 

Merkesvik deltok også med vokal og gitar på noen låter. 

 

 

 

Neste band på scenen var Sverre Faaberg & The Forever Young Ones. 

 

Dette bandet var virkelig noe de fremmøtte hadde gledet seg til å få høre igjen. 

Sverre sammen med Kjell Birkeland og resten av dette nostalgiske bandet, som 

virkelig satte sine spor i Bergen Beaten på 60 tallet, nå endelig tilbake på klubben. 

Det er 49 år siden de første Bergen Beat singlene kom ut hvor en av singlene 

nettopp var med Sverre Faaberg & The Young Ones.  

Som Sverre sier; Programmet vårt kan ikke kalles coverversjoner da alle er skrevet 

om etter vår smak. Noen av låtene er også våre egne. Her fikk vi høre låter som; 

Rhinestones: Sverre Faaberg, Promised land: Chuck Berry, Little sister: Diverse 

artister, Elvis, mf., Waymores blues: JJ Cale. Blue moon of Kentucky: Bill Monroe, 

Sea of Heart break: Don Gibson. Ring of fire, Johnny Cash, Mystery Train, Folk 

standard, et utall artister også kåret denne låten til tidenes R&B, Country og R&R 

låt. Country Picking: Kjell Birkeland, skrevet av Kjell Birkeland ???????? ikke sikker 

muligens ukjent opphav, men arrangert av Kjell Birkeland pluss et dryss av mange 

andre godlåter og musikalske opplevelser.  

Det er en fryd å høre så gode musikere samlet på ett brett. Utenom Sverre og Kjell 

satte Tore Thorsen på bass og Leif August Larsen prikken over I’en med et solid og 



proft komp. Dette lever vi lenge på og håper vi er så heldige og oppleve dere flere 

ganger på klubben. 

 

 

 

Siste band ut var Geri & The Atrics 

Dette var et ukjent band for de fleste, dannet høsten 2012, men her fikk vi bakover 

sveis fra første øyeblikk med et trøkk uten like med låter som traff meg og mange 

av oss midt i der du vet!!!!!! Dette repertoaret er akkurat etter min og oss 

durkdrevne rockere sin musikksmak, superb!!!  

Leif Johan Larsen sin kortversjon: Så godt som alt er R&B-låter laget mellom 1959 og 

1964. De fleste låtene er coverlåter som The Rolling Stones pleide å spille, uten at 

de spilte dem inn på plate, men vi spiller også originale Stones-låter, og andre låter i 

samme sjangeren. HIGH HEEL SNEAKERS – Tommy Tucker/Eget arrangement. 

Denne låten fra 1964 er en av standard r&b-låtene som ”alle” gruppene spilte på 60-

tallet. (Stones også – men ikke på plate.) Vi spilte den på Scala i gamle dager, men 

pussig nok har jeg aldri hørt den på klubben – selv om jeg har vært til stede de aller 

fleste klubbkveldene. Videre fikk vi høre låter som: ROLL OVER BEETHOVEN – 

Stones/Beatles, AS TEARS GO BY – The Rolling Stones, MERCY, MERCY – The 

Rolling Stones., LOVE IN VAIN – The Rolling Stones, NOT FADE AWAY – The 



Rolling Stones, SHAKE YOUR MONEY MAKER – Fleetwood Mac, LITTLE RED 

ROOSTER – The Rolling Stones og mange flere godlåter av Stones, Beatles og the 

Animals.  

Arne Simonsen på vokal, tidligere Hems, ledet bandet igjennom et skikkelig rock’ n 

roll sett. Leif Johan Larsen og Kai Innselset på gitar fikk frem rocken i låtene og 

med Kjell Madsen på bass og Leif August Larsen, trommer, fikk vi trøkket og gruven 

denne musikken må ha. Takk for en stor musikkopplevelse gutter. 

 

 

Neste klubbkveld – 5. juni 2013. 

Da spiller: Riff og HollieByrds. 

 

En liten presentasjon av Riff: 

Bandet ble startet i 1986, og har hatt ulike sammensetninger og navn. 2-manns 

orkester, 3-manns, 4- manns og altså i dag 5-manns orkester.  Tidligere navn: 

HokusPokus, Havariorkesteret, KEM 

 

De som er med i dag heter: 

Terje Nilsen : Gitar og vokal  

Tom Nilsen: Trommer og vokal (”Lille”-bror til Terje) 



Stig Skauge: Bass og vokal 

Jan Henrik Haugsøen: Gitar og vokal 

Rune Kristensen: Keyboard og vokal 

 

De spiller den musikken de selv liker fra 60-årene og utover mot ganske ny musikk. De 

spiller også en del hjemmelaget musikk, og et par av dem skal de spille på klubben 5/6. 

Jan Henrik har laget en god del sanger som de det siste året har spilt inn i Demningen 

studio på Sotra.  

 

 

 

En presentasjon av Holliebyrds: 

 

Fra Rolling Clones kommer: 

Odd Harald Hundvin (Beinet) - git./vok 

 

Fra Dr. Wiesners: 

Jan-Erik Solberg - git.vok. 

Trond Rasmussen vok.x. 

Rolf Gjøvåg - git./vok. 

Dag Vemund Utle - vok./git. 

Mads Lie Bass - vok. 



 

Fra The Spiders, Boden Band og High Pressure: 

Audun Aadnevik - trommer 

De spilte første gang sammen på Hulen i juni 2012 og Nøsteboden, privat 

arrangement i februar 2013. 

 

Spiller hovedsakelig Byrds og Hollies. 

 

 

 

Da gjenstår det bare å ønske velkommen til siste klubbkveld for sesongen: nemlig 

onsdag 5. juni. Da gjelder det å komme seg opp av godstolen, - det blir hele tre 

måneder til neste gang du har anledning til å hilse på kjente i vårt unike miljø på 

Nøsteboden!!!!!!!!!!!!! 

 

 

For styret i Bergen Beat Club: 

 

Wenche Hjelle 

Økonomiansvarlig/sekretær 

 



P.S. 

 

Ses vi forresten fredag og/eller lørdag 31. mai/1. juni på Radisson Blu Royal Hotell 

på Bryggen? POP60 jubileumsshow med mange kjente og kjære artister fra 60-

tallet. Her vil du garantert treffe mange kjente! Flere opplysninger finner du på 

www.facebook/POP60 


